BRM. 0003.08.2015

Kraśnik, dnia 9 lutego 2015 r.

Pani
Dorota Posyniak
Radna Rady Miasta Kraśnik
Odpowiadając na interpelacje zgłoszone na sesji w dniu 29 stycznia 2015 r.
wyjaśniam, co następuje:

Treść interpelacji: W imieniu mieszkańców Kraśnika zwracam się z prośbą do Pana
Burmistrza aby jako właściciel spółki miejskiej MPK zaproponował Zarządowi i Radzie
Nadzorczej spółki wprowadzenie przepisu uprawniającego do darmowych przejazdów
komunikacją miejską mieszkańcom naszego miasta, którzy ukończyli 70 rok życia.

Odpowiedź: W odpowiedzi na interpelację Pani Radnej Doroty Posyniak informuję, że w
aktualnie obowiązującym cenniku biletów MPK Spółka z o.o. w Kraśniku zgodnie z uchwałą
Rady Miasta Nr XXV/159/2012 z dnia 25 października 2012r. osoby uprawnione do
przejazdów bezpłatnych to takie, które ukończyły 75 rok życia czyli mieszkańcy Kraśnika
urodzeni przed 1 stycznia 1940 roku. Emeryci, renciści oraz osoby na zasiłkach i
świadczeniach przedemerytalnych korzystają w przejazdach MPK z biletów ulgowych czyli w
cenie 1,20 zł. Z informacji uzyskanych w Referacie Spraw Obywatelskich UM Kraśnik wynika,
że osób urodzonych pomiędzy 1 stycznia 1940 roku a 31 grudnia 1944 roku zamieszkuje w
Kraśniku 1 401. Zakładając, że każdy z tych mieszkańców korzysta średnio z przejazdów
komunikacją miejską w Kraśniku tylko dwa razy w tygodniu płacąc za przejazd 1,20 zł.,
generują dla MPK przychód w skali roku w wysokości 178 207 zł. Podejmując decyzję o
obniżeniu o 5 lat wieku dla przejazdów bezpłatnych należałoby wcześniej uwzględnić co
najmniej taką kwotę w budżecie Miasta Kraśnik jako rekompensatę dla MPK Kraśnik za
utracone korzyści. Pragnę także nadmienić, że aktualne wynagrodzenie za wykonywane
wozokilometry wyliczone w oparciu o umowę z dnia 18 maja 2009roku w zakresie transportu
zbiorowego w ramach komunikacji miejskiej nie przewiduje wprowadzania żadnych
dodatkowych ulg na przejazdy, dlatego każda zmiana w tym zakresie winna być
wprowadzana oddzielnym porozumieniem.

Treść zapytania: Panie Burmistrzu na jakim etapie jest realizacja projektu „Nowa energia dla
Kraśnika”. Czy montaż solarów jest kontynuowany i czy nie docierają do Pana zgłoszenia o
usterkach w zamontowanych instalacjach solarnych? Niepokojące informacje dot. Jednej z
firm, która w Kraśniku wygrała przetarg na montaż solarów docierają do nas z mediów. Na
stronie powiatu suskiego czytamy, że „firma Solver ma problemy z utrzymaniem działalności
i istnieje duże prawdopodobieństwo, że skończy się to upadłością”. Pragnę zapytać Panie
Burmistrzu czy podjął Pan jakieś środki zabezpieczające przed generowanie kolejnych

kosztów bądź przed ewentualnymi sprawami sądowymi? Czy firma Solver prawidłowo
wykonała swoje zadanie i właściwie nadzoruje serwis?
Proszę o odpowiedź na pytanie na dzisiejszej sesji.

Odpowiedź: Odpowiedź została udzielona na sesji Rady Miasta Kraśnik, w dniu 29 stycznia
2015r.

